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DIREKTIV
RÅDETS DIREKTIV 2007/43/EG
av den 28 juni 2007
om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(3)

Gemenskapen är part i konventionen, och en särskild
rekommendation om tamhöns (Gallus gallus) som omfattar tilläggsbestämmelser för fjäderfä som föds upp till
slakt har antagits inom ramen för konventionen.

(4)

I rapporten om slaktkycklingars välbefinnande (The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers)) som
antogs den 21 mars 2000 av vetenskapliga kommittén
för djurs hälsa och välbefinnande konstateras att den
snabba tillväxttakten hos de kycklinglinjer som för närvarande används inte åtföljs av en tillfredsställande nivå
på djurens hälsa och välbefinnande och att de negativa
effekterna av höga beläggningsgrader minskas i byggnader där bra inomhusklimat kan upprätthållas.

(5)

För att minimera de genetiska faktorernas påverkan eller
för att inkludera även andra indikatorer för välbefinnande
än trampdynedermatit kommer särskilda bestämmelser
för icke strötäckta areor att fastställas när relevanta yttranden från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) föreligger.

(6)

Det är nödvändigt att man på gemenskapsnivå fastställer
regler för skydd av slaktkycklingar för att undvika en
snedvridning av konkurrensen som kan leda till störningar på den gemensamma organisationen av marknaden i den sektorn och för att säkerställa att sektorn utvecklas rationellt.

(7)

För att det grundläggande målet att införa förbättringar
av djurens välbefinnande i den intensiva kycklinguppfödningen skall kunna uppnås är det i enlighet med proportionalitetsprincipen nödvändigt och tillbörligt att fastställa minimiregler för skyddet av slaktkycklingar. Detta
direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för att
uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5
tredje stycket i fördraget.

(8)

Reglerna bör inriktas på problem avseende välbefinnandet i intensiva produktionssystem. För att undvika att
oproportionerliga åtgärder tillämpas på mindre kycklingflockar bör ett undre gränsvärde för tillämpningen av
detta direktiv fastställas.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1)

(2)

I protokollet om djurskydd och djurens välbefinnande
som fogas till fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen krävs det att gemenskapen och medlemsstaterna fullt ut tar hänsyn till djurens välfärd då de
utformar och genomför gemenskapens jordbrukspolitik,
samtidigt som de skall respektera medlemsstaternas lagar
och andra författningar samt sedvänjor särskilt i fråga om
religiösa riter, kulturella traditioner och regionalt arv.

Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd
av animalieproduktionens djur (3) som utformats med
stöd av europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur (4) (nedan kallad ”konventionen”), innehåller miniminormer för skydd av djur som föds upp
eller hålls för animalieproduktion, inklusive bestämmelser
om inhysning, foder, vatten och skötsel som är anpassade till djurens fysiologiska och etologiska behov.

(1) Yttrandet avgivet den 14 februari 2006 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(2) Yttrandet avgivet den 26 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(3) EGT L 221, 8.8.1998, s. 23. Direktivet ändrat genom förordning
(EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(4) EGT L 323, 17.11.1978, s. 14. Konventionen ändrad genom ett
ändringsprotokoll (EGT L 395, 31.12.1992, s. 22).
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(9)

Det är viktigt att personer som handhar kycklingarna
förstår de relevanta kraven på djurens välbefinnande
och får lämplig utbildning så att de kan utföra sina uppgifter eller att de har skaffat sig erfarenheter som motsvarar en sådan utbildning.

(10)

Då regler för skyddet av slaktkycklingar fastställs bör det
finnas en balans mellan de olika aspekter man tar hänsyn
till, som djurens välbefinnande och hälsa, ekonomiska
och sociala hänsynstaganden samt miljöpåverkan.

(11)

(12)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig
kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda
att användas som livsmedel (1) och Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april
2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen
av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurens välbefinnande (2) fastställs redan ett regelverk för offentliga kontroller som omfattar efterlevnad av vissa regler för djurens välbefinnande. Dessutom föreskrivs i förordning (EG)
nr 882/2004 att medlemsstaterna skall lämna årliga rapporter med uppgifter om hur de fleråriga nationella kontrollplanerna har genomförts tillsammans med resultaten
av de offentliga kontroller och revisioner som har utförts.
Finansiellt stöd föreskrivs därför i såväl dessa förordningar som i rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni
1990 om utgifter inom veterinärområdet (3).

I en del medlemsstater finns det redan flera frivilliga
system för märkning av kycklingkött grundade på överensstämmelser med normer för djurskydd och andra faktorer.
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praktisk erfarenhet i syfte att ytterligare förbättra både
slaktkycklingars och föräldradjurs välbefinnande, i synnerhet när det gäller aspekter som inte omfattas av detta
direktiv. I rapporten bör särskilt övervägas möjligheten
att införa tröskelvärden för tecken på dåligt välbefinnande vid inspektionerna efter slakt och inverkan av
genetiska faktorer på fastställda brister som resulterat i
dåligt välbefinnande för slaktkycklingar.

(15)

Medlemsstaterna bör fastställa bestämmelser om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i detta direktiv
och se till att de genomförs. Sanktionerna måste vara
effektiva, proportionella och avskräckande.

(16)

Rådet bör i enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (4) uppmuntra medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse
upprätta egna tabeller som så vitt det är möjligt visar
överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(17)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta
direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
1.

Detta direktiv skall tillämpas på slaktkycklingar.

Det skall dock inte tillämpas på
(13)

(14)

Mot bakgrund av erfarenheterna av sådana frivilliga
märkningssystem bör kommissionen lämna en rapport
om ett eventuellt införande av ett särskilt harmoniserat,
obligatoriskt märkningssystem på gemenskapsnivå för
kycklingkött samt produkter och beredningar därav; ett
sådant märkningssystem bör uppfylla normer för djurens
välbefinnande och följa WTO:s bestämmelser på detta
område samt ta hänsyn till eventuella socioekonomiska
konsekvenser och inverkan på gemenskapens handelspartner.

Kommissionen bör lämna en rapport grundad på nya
vetenskapliga bevis som beaktar senare forskning och

(1) EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004,
s. 83. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr
1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).
(2) EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.
Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr
1791/2006.
(3) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1791/2006.

a) anläggningar med färre än 500 kycklingar,

b) anläggningar med enbart avelskycklingar,

c) kläckerier,

d) kycklingar extensivt uppfödda inomhus eller med tillgång till
utomhusvistelse i enlighet med leden b, c, d och e i bilaga IV
till kommissionens förordning (EEG) nr 1538/91 av den 5
juni 1991 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG)
nr 1906/90 om vissa handelsnormer för fjäderfäkött (6) och
(4) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1. Rättat i EUT C 4, 8.1.2004, s. 7.
(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut
2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
(6) EGT L 143, 7.6.1991, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2029/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 29).
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e) ekologiskt uppfödda kycklingar i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter
därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1).

2.
Direktivet skall tillämpas på anläggningar som har både
avelskycklingar och kycklingar för uppfödning.

Medlemsstaterna skall ha frihet att vidta strängare åtgärder på
det område som omfattas av detta direktiv.

L 182/21

i) beläggningsgrad: den totala levande vikten av kycklingar som
befinner sig samtidigt i ett stall per kvadratmeter tillgänglig area,

j) flock: en grupp kycklingar som har satts in i ett stall på en
anläggning och som befinner sig i detta stall samtidigt,

k) daglig dödlighet: antalet kycklingar som har dött i ett stall
samma dag, inbegripet sådana som har avlivats på grund av
sjukdom eller av andra skäl, dividerat med antalet kycklingar i
stallet den aktuella dagen, multiplicerat med 100,

Ägaren eller djurhållaren har det primära ansvaret för djurens
välbefinnande.
l) kumulativ daglig dödlighet: summan av de dagliga dödligheterna.
Artikel 2
Definitioner
1.

I detta direktiv avses med

a) ägare: fysiska eller juridiska personer som äger anläggningen
där kycklingar hålls,

2.
Definitionen av tillgänglig area i punkt 1 h får när det
gäller icke strötäckta områden kompletteras i enlighet med förfarandet i artikel 11 i enlighet med resultaten av ett vetenskapligt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet angående icke strötäckta områdens inverkan på kycklingars
välbefinnande.

b) djurhållare: fysiska eller juridiska personer som enligt avtal
eller lag ansvarar för eller handhar kycklingar, oavsett om detta
sker stadigvarande eller tillfälligt,

Artikel 3
Krav på uppfödning av kycklingar
1.

c) behörig myndighet: den centrala myndigheten i en medlemsstat
som har behörighet att utföra kontroller av djurens välbefinnande samt veterinära och zootekniska kontroller eller varje
annan myndighet som tilldelats sådan behörighet på regional,
lokal eller annan nivå,

d) officiell veterinär: veterinär som i enlighet med avsnitt III kapitel IV del A i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004 är
behörig att arbeta som officiell veterinär och som utsetts av den
behöriga myndigheten,

e) kyckling: djur av arten Gallus gallus som föds upp för slakt,

f) anläggning: produktionsställe där kycklingar hålls,

g) stall: en byggnad på en anläggning, i vilken en kycklingflock
hålls,

Medlemsstaterna skall se till

a) att alla stall uppfyller de krav som fastställs i bilaga I,

b) att de erforderliga inspektionerna samt övervakningen och
uppföljningen, inklusive dem som föreskrivs i bilaga III,
genomförs av den behöriga myndigheten eller den officiella
veterinären.

2.
Medlemsstaterna skall se till att den maximala beläggningsgraden i en anläggning eller ett stall inom en anläggning
aldrig överstiger 33 kg/m2.

3.
Med avvikelse från punkt 2 får medlemsstaterna föreskriva
att kycklingar får hållas vid en högre beläggningsgrad, förutsatt
att ägaren eller djurhållaren förutom kraven i bilaga I även
uppfyller kraven i bilaga II.

h) tillgänglig area: ett strötäckt område som alltid är tillgängligt
för kycklingarna,
(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 394/2007 (EUT L 98,
13.4.2007, s. 3).

4.
Om undantag beviljas enligt punkt 3 skall medlemsstaterna se till att den maximala beläggningsgraden i en anläggning
eller ett stall inom en anläggning aldrig överstiger 39 kg/m2.
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5.
Om kriterierna i bilaga V är uppfyllda får medlemsstaterna
tillåta att den maximala beläggningsgrad som avses i punkt 4
höjs med högst 3 kg/m2.

Artikel 4
Utbildning och handledning av personer som hanterar
kycklingar

12.7.2007

Artikel 6
Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet
1.
På grundval av ett vetenskapligt yttrande från Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet skall kommissionen senast
den 31 december 2010 till Europaparlamentet och rådet lämna
en rapport om hur genetiska faktorer påverkar sådana identifierade brister som medför ett sämre skydd för kycklingar. Denna
rapport kan vid behov åtföljas av lämpliga lagförslag.

1.
Medlemsstaterna skall se till att djurhållare som är fysiska
personer har fått tillräckliga kunskaper för att utföra sitt arbete
och att lämplig utbildning finns att tillgå.

2.
Den utbildning som avses i punkt 1 skall vara inriktad på
aspekter som rör välbefinnandet och omfatta särskilt de områden som förtecknas i bilaga IV.

3.
Medlemsstaterna skall se till att det finns ett system för att
kontrollera och godkänna sådan utbildning. Djurhållaren skall
inneha ett intyg som erkänns av den behöriga myndigheten i
den berörda medlemsstaten, och som styrker att djurhållaren
fullgjort sådan utbildning eller har förvärvat likvärdiga kunskaper.

2.
Medlemsstaterna skall förelägga kommissionen resultaten
av insamlandet av uppgifter från kontrollerna av ett representativt urval flockar som slaktats under en minimiperiod av ett år.
För att en relevant analys skall kunna göras bör urvalet och
uppgiftskraven enligt bilaga III vara vetenskapligt underbyggda,
objektiva och jämförbara samt fastställda i enlighet med förfarandet i artikel 11.

Medlemsstaterna kan komma att behöva ett finansiellt bidrag
från gemenskapen för insamlandet av uppgifter i enlighet med
detta direktiv.

4.
Medlemsstaterna får erkänna erfarenhet som förvärvats
före den 30 juni 2010 som likvärdig med deltagande i sådan
utbildning och de skall utfärda intyg som styrker detta.

5.
Medlemsstaterna får föreskriva att de krav som avses i
punkterna 1–4 också skall gälla ägare.

6.
Ägaren eller djurhållaren skall förse personer som anställs
eller anlitas av dessa för att sköta, fånga eller lasta kycklingar
med instruktioner för och handledning i relevanta djurskyddskrav, inklusive de krav som gäller anläggningens avlivningsmetoder.

Artikel 5
Märkning av fjäderfäkött
Senast den 31 december 2009 skall kommissionen förelägga
Europaparlamentet och rådet en rapport om ett eventuellt införande av ett särskilt harmoniserat, obligatoriskt märkningssystem för fjäderfäkött samt produkter och beredningar därav, som
framställts i överensstämmelse med normer för djurens välbefinnande.

I denna rapport skall de möjliga socioekonomiska konsekvenserna, inverkan på gemenskapens ekonomiska partner och överensstämmelsen mellan ett sådant märkningssystem och Världshandelsorganisationens regler beaktas.

Rapporten skall åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag där det
tas hänsyn till sådana överväganden samt till medlemsstaternas
erfarenheter av frivilliga märkningsprogram.

3.
På grundval av tillgängliga uppgifter och med beaktande
av nya vetenskapliga rön skall kommissionen senast den 30 juni
2012 förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om
genomförandet av direktivet och dess effekter på kycklingars
välbefinnande, samt om utarbetandet av välfärdsindikatorer. I
rapporten skall de olika produktionsförhållandena och produktionsmetoderna beaktas. Den skall även beakta de socioekonomiska och administrativa konsekvenserna av detta direktiv, inbegripet regionala aspekter.

Artikel 7
Inspektioner
1.
Den behöriga myndigheten skall genomföra icke-diskriminerande inspektioner för att kontrollera att kraven i detta direktiv är uppfyllda.

Dessa inspektioner skall utföras på en adekvat andel av de djur
som hålls inom den enskilda medlemsstaten i enlighet med
relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 882/2004 och de
kan genomföras samtidigt med kontroller som utförs för andra
ändamål.

Medlemsstaterna skall inrätta lämpliga förfaranden för att fastställa beläggningsgraden.
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2.
Medlemsstaterna skall senast den 30 juni varje år lägga
fram en rapport för kommissionen om de inspektioner enligt
punkt 1 som utförts året dessförinnan. Rapporten skall åtföljas
av en förteckning över de mest relevanta åtgärder som den
behöriga myndigheten vidtagit för att avhjälpa de huvudsakliga
djurskyddsproblem som konstaterats.
Artikel 8
Riktlinjer för goda djurhållningsrutiner
Medlemsstaterna skall främja utarbetande av riktlinjer för goda
djurhållningsrutiner där det även skall ingå riktlinjer för efterlevnaden av bestämmelserna i detta direktiv. Spridningen och
användningen av sådana riktlinjer skall uppmuntras.
Artikel 9
Sanktioner
Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om de sanktioner
som skall tillämpas vid överträdelser av nationella bestämmelser
som har utfärdats enligt detta direktiv och skall vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att de genomförs. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna skall anmäla bestämmelserna till kommissionen senast den 30 juni 2010 och utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar av dem.
Artikel 10

L 182/23

lagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1).
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.
Artikel 12
Införlivande
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 30 juni 2010.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Hur hänvisningen skall göras skall
varje medlemsstat själv bestämma.
Artikel 13
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Genomförandebefogenheter
De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv
på ett enhetligt sätt får antas i enlighet med förfarandet i artikel 11.
Artikel 11

Artikel 14
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 2007.

Kommittéförfarande
1.
Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för
livsmedelskedjan och djurhälsa som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28
januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedels-

På rådets vägnar
S. GABRIEL

Ordförande

(1) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006,
s. 3).
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BILAGA I
KRAV SOM SKALL TILLÄMPAS PÅ ANLÄGGNINGAR
Utöver relevanta bestämmelser i annan relevant gemenskapslagstiftning skall följande krav tillämpas:
Dricksvattenanordningar
1. Anordningar för dricksvatten skall placeras och underhållas på ett sådant sätt att spill minimeras.
Utfodring
2. Foder skall antingen ständigt finnas tillgängligt eller tilldelas genom måltidsutfodring och det får tas bort från
kycklingarna tidigast 12 timmar före beräknad slakttidpunkt.
Strö
3. Alla kycklingar skall ständigt ha tillgång till strö som är torrt och luckert på ytan.
Ventilation och uppvärmning
4. Ventilationen skall ha tillräcklig kapacitet så att alltför höga temperaturer undviks och skall vid behov kombineras
med uppvärmningssystem för att avlägsna överskottsfuktighet.
Buller
5. Ljudnivån skall hållas så låg som möjligt. Ventilationsfläktar, utfodringsanläggningar eller annan utrustning skall
konstrueras, installeras, drivas och underhållas på ett sådant sätt att de bullrar så lite som möjligt.
Belysning
6. Samtliga byggnader skall ha belysning över minst 80 % av den tillgängliga arean på minst 20 lux under ljusperioderna, uppmätt i fåglarnas ögonhöjd. En tillfällig minskning av ljusnivån får vid behov tillåtas på veterinärs inrådan.
7. Inom sju dagar från det att kycklingarna sätts in i byggnaden och till och med tre dagar före planerad slakt måste
belysningen följa en 24-timmarsrytm som omfattar mörkerperioder på totalt minst 6 timmar med åtminstone en
sammanhängande mörkerperiod på minst 4 timmar, exklusive dimningsperioderna.
Inspektion
8. Alla kycklingar i anläggningen måste inspekteras minst två gånger om dagen. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid
tecken som tyder på en sänkt välbefinnande- och/eller djurhälsonivå.
9. Kycklingar som är allvarligt skadade eller visar tydliga tecken på ohälsa, t.ex. de som har svårigheter att gå, har svår
ascites eller allvarliga missbildningar och som troligen lider, skall få adekvat behandling eller omedelbart avlivas. En
veterinär skall kontaktas vid behov.
Rengöring
10. De delar av byggnaderna, utrustningen eller redskapen som kommer i kontakt med kycklingarna skall rengöras
grundligt och desinficeras efter varje definitiv utlastning innan en ny flock placeras i stallet. Efter definitiv utlastning
av ett stall skall allt strö avlägsnas och rent strö läggas ut.
Journalföring
11. Ägaren eller djurhållaren skall föra en journal över varje stall i en anläggning med uppgifter om
a) antal insatta kycklingar,
b) tillgänglig area,
c) kycklingens hybrid eller ras, om denna är känd,
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d) antalet fåglar som påträffas döda vid varje kontroll, med angivande av orsaker om dessa är kända, samt antalet
fåglar som avlivats med angivande av orsaken till detta,
e) antalet kycklingar som finns kvar i flocken efter det att kycklingar avlägsnats för försäljning eller slakt.
Dessa uppgifter skall bevaras i minst tre år och göras tillgängliga för den behöriga myndigheten när denna utför en
inspektion eller efter annan begäran.
Operativa ingrepp
12. Alla operativa ingrepp som utförs av andra skäl än terapeutiska och diagnostiska och som leder till att en del av
kroppen som har känsel skadas eller tas bort eller att benstrukturen förändras är förbjudna.
Näbbtrimning får tillåtas av medlemsstaterna om alla andra åtgärder för att förhindra fjäderplockning och kannibalism har misslyckats. I sådana fall får den utföras endast efter samråd med och på inrådan av en veterinär, och skall
utföras av kvalificerad personal på kycklingar, som inte är äldre än tio dagar. Dessutom får medlemsstaterna tillåta
kastrering av kycklingar. Kastreringen får endast utföras av personal som genomgått särskild utbildning och under
överinseende av veterinär.
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BILAGA II
KRAV FÖR ANVÄNDNING AV HÖGRE BELÄGGNINGSGRADER
Anmälan och dokumentation
Följande krav skall tillämpas:
1. Ägaren eller djurhållaren skall meddela den behöriga myndigheten sin avsikt att tillämpa en beläggningsgrad som
överstiger 33 kg/m2 levande vikt.
Han skall ange den exakta siffran och underrätta den behöriga myndigheten om varje ändring av beläggningsgraden
minst 15 dagar innan flocken sätts in i stallet.
På begäran av den behöriga myndigheten skall anmälan åtföljas av ett dokument som sammanfattar de upplysningar
som krävs enligt punkt 2.
2. Ägaren eller djurhållaren skall ha en sammanställd dokumentation som i detalj beskriver produktionssystemen och
hålla denna tillgänglig i stallet. Den skall i synnerhet innehålla information om tekniska detaljer avseende stallet och
dess utrustning, exempelvis
a) en ritning över stallet med uppgift om storleken på de areor där kycklingarna hålls,
b) ventilations- och i förekommande fall kyl- och uppvärmningssystem och deras placering, samt en ventilationsplan
som anger parametrar för luftkvaliteten, såsom luftens flöde, hastighet och temperatur,
c) utfodrings- och dricksvattensystem och deras placering,
d) larmsystem och reservelverk eller motsvarande för det fall att någon automatiserad eller mekanisk utrustning som
är nödvändig för djurens hälsa och välbefinnande upphör att fungera,
e) typ av golv och vilket strö som normalt används.
Dokumentationen skall göras tillgänglig för den behöriga myndigheten på begäran och skall hållas uppdaterad. I synnerhet skall tekniska inspektioner av ventilations- och larmsystemen dokumenteras.
Ägaren eller djurhållaren skall utan onödigt dröjsmål meddela den behöriga myndigheten om eventuella förändringar i det
stall, den utrustning eller de förfaranden som beskrivs och som kan påverka fåglarnas välbefinnande.
Krav på anläggningarna – kontroll av miljöfaktorer
3. Ägaren eller djurhållaren skall se till att varje stall i en anläggning är försett med ventilations- och vid behov värmeoch kylsystem som är utformade och sköts på ett sådant sätt att
a) ammoniakhalten (NH3) inte överstiger 20 ppm och att koldioxidhalten (CO2) inte överstiger 3 000 ppm uppmätt i
höjd med kycklingarnas huvud,
b) inomhustemperaturen inte överstiger utomhustemperaturen med mer än 3 °C när utomhustemperaturen är högre
än 30 °C i skuggan, och att
c) den genomsnittliga relativa fuktigheten uppmätt i stallet under 48 timmar inte överstiger 70 % när utomhustemperaturen är lägre än 10 °C.
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BILAGA III
KONTROLL OCH UPPFÖLJNING PÅ SLAKTERIET
(enligt artikel 3.1)
1. Dödlighet
1.1 Vid beläggningsgrader som överstiger 33 kg/m2 skall den dokumentation som åtföljer flocken inbegripa den
dagliga dödligheten och den kumulativa dagliga dödligheten, beräknade av ägaren eller djurhållaren, samt vilken
hybrid eller ras kycklingarna tillhör.
1.2 Under överinseende av den officiella veterinären skall dessa uppgifter liksom antalet vid ankomsten döda kycklingar registreras, med uppgift om anläggning och stall inom anläggningen. Det skall kontrolleras huruvida
uppgifterna och den kumulativa dagliga dödligheten är trovärdiga med hänsyn till antalet slaktade kycklingar
och antalet vid ankomsten till slakteriet döda kycklingar.
2. Inspektion efter slakt
I samband med de kontroller som utförs enligt förordning (EG) nr 854/2004 skall den officiella veterinären utvärdera
resultaten av inspektionen efter slakt för att identifiera andra möjliga tecken på dåligt välbefinnande, t.ex. onormala
nivåer av kontaktdermatit, parasiter och systemiska sjukdomar på anläggningen eller i stallenheten på ursprungsanläggningen.
3. Meddelande av resultaten
Om dödligheten enligt punkt 1 eller resultaten av inspektionen efter slakt enligt punkt 2 tyder på brister i djurskyddet
skall den officiella veterinären vidarebefordra uppgifterna till ägaren eller djurhållaren samt till den behöriga myndigheten. Ägaren eller djurhållaren samt den behöriga myndigheten skall vidta lämpliga åtgärder.

BILAGA IV
UTBILDNING
Den utbildning som avses i artikel 4.2 skall minst omfatta gemenskapslagstiftningen om skyddet av kycklingar och i
synnerhet följande:
a) Bilagorna I och II.
b) Fysiologi, särskilt vätske- och foderbehov, djurens beteende och begreppet stress.
c) De praktiska aspekterna av varsam hantering av kycklingar samt infångning, lastning och transport.
d) Akutvård av kycklingar, nödslakt och avlivning.
e) Förebyggande smittskyddsåtgärder.
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BILAGA V
KRITERIER FÖR ANVÄNDNING AV ÖKAD BELÄGGNINGSGRAD
(enligt artikel 3.5)
1. Kriterier
a) Den kontroll av anläggningen som genomförts av den behöriga myndigheten inom de senaste två åren har inte
visat några brister när det gäller kraven i detta direktiv.
b) Ägarens eller djurhållarens kontroll av anläggningen genomförs med tillämpning av de riktlinjer för goda djurhållningsrutiner som avses i artikel 8.
c) Hos minst sju flockar i ett stall som kontrollerats efter varandra har den kumulativa dagliga dödligheten varit lägre
än 1 % + 0,06 % multiplicerat med flockens slaktålder räknat i dagar.
Om den behöriga myndigheten inte genomfört någon kontroll av anläggningen inom de senaste två åren, måste minst
en kontroll genomföras för att kontrollera om kravet enligt led a har uppfyllts.
2. Exceptionella omständigheter
Med avvikelse från vad som sägs i punkt 1 c kan den behöriga myndigheten besluta att öka beläggningsgraden när
ägaren eller djurhållaren har lämnat en godtagbar förklaring till den exceptionella, högre kumulativa dagliga dödligheten eller har visat att orsakerna ligger utanför hans kontroll.
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